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Granskningsrapporter för fyra servicebostäder
inom bostadsenhet 1
§ 69

Diarienummer 2021/ÄON 0100 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av servicebostäderna inom bostadsenhet 1 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och
omsorgsnämnden senast den 22 november 2021.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) och Raymond Moube (C) anmäler ett gemensamt särskilt
yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten juridik och utredning har genomfört en
granskning av servicebostäderna Angelikagränd, Bollmoravägen, Kanelgränd
22 samt Kanelgränd 37 som alla ingår i bostadsenhet 1. Syftet med
granskningen är att beskriva verksamhetens kvalitet. En servicebostad är en
boendeform med särskild service för vuxna. De består av ett antal lägenheter
som har tillgång till en gemensam service och en fast personalgrupp. De
boende har tillgång till stöd dygnet runt.
Granskningen visar att det finns brister i verksamheterna. Samtliga
servicebostäder måste se över hur den sociala dokumentationen genomförs för
att säkerställa att dokumentationen tillämpas enligt lagstiftning och
verksamhetsområdets riktlinjer och rutiner.

Ordförandeförslag
1. Granskningen av servicebostäderna inom bostadsenhet 1 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och
omsorgsnämnden senast den 22 november 2021.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapporter för fyra servicebostäder inom
bostadsenhet 1.pdf
Granskningsrapport Angelikagränd.pdf
Granskningsrapport Bollmoravägen.pdf
Granskningsrapport Kanelgränd 22.pdf
Granskningsrapport Kanelgränd 37.pdf
Särskilt yttrande från M och C, §69.pdf.pdf

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gemensamt särskilt yttrande M och C Granskningsrapporter för fyra LSS servicebostäder inom
bostadsenhet 1 § 69
Fyra LSS servicebostadsenheter har granskats och resultatet är tyvärr nedslående då ingen enhet når
den kvalitet som är målet.
Utan att fördjupa oss kan vi konstatera att den svält det politiska styret satt LSS området på under
mandatperioden börjar ta ut sin rätt.
Funktionshindrades villkor i Tyresö har försämrats under det politiska ledarskap som nu styr Tyresö
och vår kritik riktas enbart mot det politiska ledarskapet.
Vi har föreslagit en resursförstärkning på 8 miljoner kronor till verksamhetsområdet vilket inte
hörsammats av den styrande majoriteten i nämnden som nu får skörda det man sått.
Man kan inte koka soppa på en spik

För den Moderata gruppen

För Centerpartiet

Peter Freij

Raymond Moub’e
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Protokoll för äldre- och omsorgsnämnden
Datum

2021-09-27

Tid

18:30–20:38

Plats

Myggdalen, plan 1

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2021-10-07

Paragrafer

65–66 och 69–73

Sekreterare

Matilda Vigedal
Ordförande

Tony Thorén
Justerande

Peter Freij
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-08

Datum då anslaget tas ned

2021-10-30

Protokollets förvaringsplats

Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift

Matilda Vigedal

Utdragsbestyrkande

Sida
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Närvarolista
Beslutande
Tony Thorén (L)
Susann Ronström (S)
Peter Freij (M)
Carl-Johan Karlson (S), §§ 66-73
Frida Linder (S)
Kurt-Erik Thorild (S), § 65
Marie-Louise Larsson (L)
Raymond Moube (C)
Lilian Nylinder (MP)
Roger Gusthage (M)
Jan-Åke Svensson (M)
Jörgen Nilsson (SD)

Ersättare
Alexander Enkvist (L)
Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Ferah Bozcali (V)
Sophie Edström (S)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
Torbjörn Skarin (M)

Övriga
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Eva Lindgren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 65-69
Yvonne Lavrell, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 65-69
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen
Matilda Vigedal, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Anna Larsson, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Eva Norgren, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Katarina Elyas, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Peter Berg, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Sofia Rockström, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Margareta Nylander, projektledare, extern föredragare, § 65

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Frånvarande
Inger Lundgren (V)
Lilian Edberg (M)
Mattias Eriksson (KD)
Ronnie Norén (SD)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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